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TopEfekt
®
 CITRO NANO 

SYMBOL pH 

NB-04 7 

 
 Neutralny preparat myjący ogólnego przeznaczenia. Ze względu na zawartość alkoholu 

szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Zastosowanie nano-cząsteczek powoduje, że brud nie 

wnika w strukturę podłoża. Ogranicza ponowne osadzanie zanieczyszczeń. Ponadto zawartość srebra 

skutecznie obniża zdolność rozmrażania się bakterii i grzybów. Preferowany do wszystkich 

powierzchni błyszczących o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- wodoodporne posadzki ceramiczne szkliwione (kamienne, z lakierowanego drewna i korka, tworzyw  

  sztucznych), 

- meble lakierowane, urządzenia biurowe i inne elementy wyposażenia wnętrz. 

 

SKŁAD: 
Alkohole, <5% anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, 

substancje pomocnicze. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

WAŻNE! Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy energicznie wymieszać – wstrząsając 

około 1 minutę.  

W zależności od metody mycia stosować następujące rozcieńczenia 

- mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;  

- mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody; 

- nie wymaga spłukiwania wodą. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Uwaga 

 

Łatwopalna ciecz i pary. 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

 

mailto:tenzi@tenzi.pl
http://www.tenzi.pl/


 

 

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 

Strona 2 z 2 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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